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Ταχ. ∆/νση  
 
Τηλέφωνο 
Fax  

: 
 
: 
: 

Θεσσαλονίκης & 
Προµηθέως ΠΕΡΑΙΑ 
2313-337620 
2313-337610 

Προς : 1. Υπουργείο  Υποδοµών  & 
Μεταφορών –∆/νση 
Ανάπτυξης, Συντήρησης & 
Λειτουργίας Εφαρµογών 
Αναστάσεως 2 & Τσιγάντε, ΤΚ 
15669 Παπάγου, ΑΘΗΝΑ 
(για ανάρτηση στην ιστοσελίδα  
ggde.gr), e-mail: site-
support@yme.gov.gr 
2.ΓραφείοΤεχνολογιών,Πληροφ
ορικής  & Επικοινωνιών 

           Τµ. Μ.Ε.Τ.Ε. 
                e-mail : pc@thermaikos.gr, 

           pliroforiki@thermaikos.gr 
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 ∆ηµοσιοποίηση  στοιχείων Σύµβασης έργου και ανακοίνωση διενέργειας 
ηλεκτρονικής κλήρωσης για την επιλογή µελών Επιτροπής ∆ιαγωνισµού, 
µέσω του Μη.Μ.Ε.∆.{παρ.8.(η) του άρθρου 221 Ν.4412/2016} 
 

 
 

Ο ∆ήµος Θερµαϊκού  κατ’ εφαρµογή: 

1. της παρ.8.(α) του άρθρου 221 του Ν.4412/2016 

2.της παρ.10.(α) του άρθρου 221 του Ν.4412/2016 

3. της Απόφασης Υπ.Υποδοµών & Μεταφορών,∆ΝΣ//61034/ΦΝ 466/29-12-2017/(ΦΕΚ 

4841Β’/29-12-2017)  

Προτίθεται να προκηρύξει  τη διενέργεια ανοικτής διαδικασίας ,σύµφωνα µε το άρθρο 27 του 

Ν.4412/2016,για τη σύναψη σύµβασης για το παρακάτω έργο, κάτω των ορίων: «Ενεργειακή 

αναβάθµιση  κτιρίου Α.Τ. Νέων Επιβατών ∆ήµου Θερµαϊκού» µε κριτήριο την πλέον συµφέρουσα 

από οικονοµική άποψη προσφορά µόνο βάσει τιµής(χαµηλότερη τιµή). Η εκτιµώµενη αξία του έργου 

ανέρχεται σε 250.000,00€(πλέον Φ.Π.Α.) και κατατάσσεται στις κατηγορίες  έργων Οικοδοµικών και 

Ηλεκτροµηχανολογικών. 

 



 

 

 

Μετά τη δηµοσίευση να προβεί  στη διαδικασία δηµόσιας ηλεκτρονικής κλήρωσης µέσω του 

µητρώου Μελών Επιτροπών  ∆ιαδικασιών Σύναψης  ∆ηµοσίων  Συµβάσεων (Μη.Μ.Ε.∆.) που 

τηρείται  στην ιστοσελίδα www.mimed.ggde.gov, για την επιλογή µελών  Επιτροπής ∆ιαγωνισµού 

(τακτικών και αναπληρωµατικών). 

Στην κλήρωση ανάδειξης των µελών της Επιτροπής µετέχουν όλα τα µέλη της Αναθέτουσας 

Αρχής που είναι καταχωρηµένα στο Μη.Μ.Ε.∆. και συγκεντρώνουν τις νόµιµες προϋποθέσεις. 

Η ηλεκτρονική κλήρωση  θα διενεργηθεί  από την  Επιτροπή του άρθρου 5.4 παρ.1 της 

αριθ.∆ΝΣ/61034/ΦΝ466/04-12-2017 απόφασης η οποία  συγκροτήθηκε σε ετήσια βάση  για 

διεξαγωγή κληρώσεων του Μη.Μ.Ε.∆. µε την υπ.αρ. 90/2020 Απόφαση  Οικονοµικής Επιτροπής 

∆.Θερµαϊκού.  

Η ηλεκτρονική κλήρωση θα πραγµατοποιηθεί τη Τρίτη 24-11-2020 και ώρα 09.30 π.µ. µέσω της 

ιστοσελίδας www.mimed.ggde.gr. Η παρούσα ανακοίνωση θα δηµοσιευτεί στις ιστοσελίδες:  

1.του ∆ήµου Θερµαϊκού  www.thermaikos.gr 

2.του Υπ. Υποδοµών & Μεταφορών www.ggde.gr 

 

 
Ο Προϊστάµενος ∆ιεύθυνσης 

Τεχν. Υπηρεσιών & Περ/ντος 

 

∆ρ. Μαυρικάκης Σπυρίδων 

Π.Ε/Α’ Πολιτ. Μηχ/κών 

 


